24. NEDELJA MED LETOM
dan / god

cerkev/ duh.

sv. Maver
Korte

ura

mašni namen

8.00 † Angel Kljun

9.00 †† Aleksander Kleva in njegovi starši in

sv. Maver
sv Jakob
sv. Maver

†† starši Špeh
10.00 †† Anita in Erminij Hrvatin
10.30 za Nika in njegovo družino - krst
19.00 v čast Materi Božji od zdravja, dar
Giordana

sv. Maver

19.00

TOREK.
Matej, apostol,
evangelist

sv. Maver
Korte

8.00 Marija in Andrej, Alojz in Anndrej Zega
18.00 †† Roža, Franc in Valerij

SREDA

sv. Maver

ČETRTEK

sv. Maver
sv. Maver

19.00 v čast Materi Božji za družino Mikuletić
8.00 v zahvalo za Markota in njegovo družino
19.00 30. dan † Marija Radovini in † Katarina

PETEK

sv. Maver

8.00 †† Miroslav, Bernarda, Neža, Igor, Marko

SOBOTA

sv. Maver
Korte
sv. Maver

19.00
19.00
19.00
8.00
9.00
10.00
19.00

25. NEDELJA
med letom
19.9. 2021

PONEDELJEK
Andrej Kim in Korejski
mučenci

Pij iz Pietrelcine
Anton Martin Slomšek
škof

25. NEDELJA
med letom
19.9. 2021

obl. † Marija Čarman
† Lucijan Mattica in za družino

† Danijela Počkaj, Kraška ulica 2

Marsič

sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver

Furlan
po namenu
†† Ivan Valerija in Antonija Novak
†† Danilo in Čelesta Kocjančič
†† Katica, Reza, Vlado in Đurđa
† Janez Jug, Malija 106 (10 let)
† Silvio in vsi †† Parovel
30. dan † Ana Zavec

Pisarna: Uradne ure bodo v petek 24. 9. od 8.30 do 10h Veliko zadev lahko
uredimo po telefonu (031 318 814), mailu (zupnija.izola@rkc.si) in pošti (Trg sv.
Mavra 4, 6310 Izola). Pogoj za vstop v cerkev je od srede PCT. Razdalja med
osebami je 1,5 metra, razen če so iz skupnega gospodinjstva. Še vedno velja, da se
svete maše udeležimo zdravi, z zaščitno masko. Zaščitna maska mora pokrivati nos
in usta. Kdor ne more zdržati s pravilno nameščeno masko eno uro naj se udeleži
svete maše zunaj na zvočniku, po radiu Ognjišče, televiziji ali preko spleta. Pred
cerkvijo ne velja pogoj PCT in če smo v razdalji 1.5 m tudi maske niso obvezne.
Preverjanje pogoja PCT pri sveti maši je v pristojnosti župnika oz. od njega
pooblaščene osebe (župnijski sodelavec, mežnar, ministrant, član ŽPS ...). Škofje
se niso mogli izpogajati, da bi šli na zaupanje udeležencem obredov. V primeru, da
pride do inšpekcijskega nadzora in izreka kazni, kazen plačajo vernik, ki krši pogoj
PCT, župnik osebno kot odgovorna oseba in župnija kot pravna oseba.
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Verouk = Kateheza: Začeli smo z veroukom. Otroci, ki še
Bi radi spremljali svete
niso vpisani, naj to hitro storijo pri svojem katehetu ali pri
maše iz naše cerkve po
župniku, da ne bi z zapiranjem zgubili kontakta.
spletu. Če nam bo uspelo
Pogoji za obisk verouka: Verouk obiskujejo lahko zdravi
tehnično pripravit prenos
otroci. Pred vstopom v učilnico ali cerkev se razkužimo.
bodo podatki na spletni
Do 5. leta otroci ne potrebujejo zaščitnih mask.
strani župnije Izola:
Starejši otroci nosijo zaščitne maske v zaprtih prostorih.
http://zupnija-izola.rkc.si/
PCT med 12. in 15. letom za verouk ni več obvezen.
Tudi kateheti nosimo zaščitne maske in smo vsi cepljeni. Verjamem, da ta pravila
hočejo zaščititi dragoceno zdravje naših otrok in njihovih družin. Potrudili se bomo
za varen verouk in za to, kar bo za otroke najboljše.
Za obisk svete maše ne velja pravilo PCT za otroke do 15. leta starosti. Veljajo pa
pravilno nameščene zaščitne maske za starejše od pet let. Poskrbimo pa za
varnost. Mogoče bi tedensko obiskali sveto mašo ob delovnikih, ko je manj ljudi in
je bolj varno za prenos okužbe. Kar ste starši v zadnjem letu naredili za versko
rast vaših otrok in za vero v vaših družinah je bilo večinoma zelo dobro. Nadaljujte
z verskim življenjem v družini. Kateheza v skupini vas bo pri tem podprla.
Verouk na daljavo: Ko je otrok v izolaciji ali odsoten iz katergakoli razloga naj od
sošolcev dobi podatke, kaj smo pri katehezi počeli in naredi domačo nalogo.
Nekateri starši se odločate, da bi katehezo za otroke izvajali kar sami doma.
Seveda je tudi to v teh posebnih časih mogoče. Če se odločite za individualno
učenje: Nabavite knjigo, delovni zvezek in liturgični zvezek in delajte sproti vsak
teden eno snov. Je pa to samo tretjina tega, kar delamo pri župnijski katehezi.
Drugi del je vključevanje v Cerkev preko te male veroučne skupine, kjer se božja
Beseda oznanja in uči, v skupnosti deli in praznuje. Skupina je poleg družine
podpora otroku pri njegovi rasti v veri, ki ni samo znanje. V občestvu, ki skupaj moli
in poje in slavi Boga človek raste in se brusi v svoji veri. Krščanstvo je izrazito
občestvena vera. Kateheza skrbi za vzgojo »glave in srca in rok«. Krščanstvo je
vera ljubezni. Kateheza je vzgoja za odnose z ljudmi in z Bogom. Pri šolanju doma
bodite torej zelo pozorni, da verouk ne bo samo znanje in domača naloga, ker bodo
potem otroci samo čakali, da bo tega »mučenja« konec. In ne pozabite na
bogoslužje v družini, na sveto mašo, spoved, romanja, praznike. Z vsakim otrokom,
ki bo delal na razdaljo se bom pred božičem in ob koncu šolskega leta srečal jaz –
župnik. Pregledal bom domače naloge, povprašal po znanju in iz zapisov v
liturgičnem zvezku prepoznal otrokovo vključenost v krščansko skupnost in
njegovo bogoslužno življenje.
Vprašanje: Kdo je po Jezusovi logiki prvak ? a) tisti, ki je vsem služabnik; b)tisti, ki prvi pride do cilja; c)
prvorojeni otrok; d) tisti, ki vlada drugim

BIRMANCI: Na župnijski spletni strani pod zavihkom verouk dobite Birmanska vprašanja
in druga navodila kako se je potrebno pripraviti na zadnje spraševanje.
Verouk za odrasle: Če bo prav bo v četrtek 30. 9. ob 19.45
Pevske vaje Izola: V sredo po sveti maše začnemo z vajami: Agape. Dobimo vsi z veseljem
do petja in z željo po lepoti našega bogoslužja. Petje je služenje Gospodu z veseljem.
Molitvene skupine: Ob torkih po sveti maši pripravlja molitev Molitvena skupina Božjega usmiljenja.
Uro molitve pred Najsvetejšim imamo ob četrtkih. Tudi za molitvene skupine velja pogoj: PCT, maska
in razdalja.
Sveta spoved: Za spoved se lahko prijavite po telefonu. Redno je duhovnik na razpolago ob
nedeljah in ob petkih pol ure pred vsako sveto mašo.

Spoštovani,za vstop v cerkev morate na podlagi
veljavnih predpisov vsi verniki nad 15 let
starosti, izpolnjevati pogoj PCT (prebolelost,
cepljenje, testiranje). Lepo vas prosimo, da ob
vstopu v cerkev pristojni osebi pri vhodu
pokažete:- osebni dokument in - t. i. COVID
zeleno potrdilo (v tiskani ali elektronski obliki).
Prosimo vas, da v cerkvi nosite zaščitno
masko. Hvala za vaše sodelovanje.

Ne mislite, da si duhovniki želimo, da sami ali po svojih pooblaščencih dežuramo
pred cerkvijo in da ne boli, ko nekomu rečemo, da ne more v cerkev, ker nima
pogojev. V skrbi za zdravje ljudi so odgovorni tako odločili. Tudi zaradi enakosti
pred zakonom, ker bi hitro rekli, v cerkev ja, na koncert pa ne. Tako so škofje
župnikom v opisu njihovega dela dodali, da morajo sami ali po pooblaščencih
vsakemu pogledati PCT potrdilo in osebni dokument. Zakon prekršim že s tem, da
ne pogledam potrdila. Ker sem imenovan za župnika, žal moram delati tudi veliko
tega, kar mi ni všeč, ker je tako zapisano v opisu delovnega mesta. Prosim člane
ŽPS in druge prijazne ljudi, za pomoč pri tem delu. Nikogar ne bomo ustavili na
vhodu, če ne bo pokazal potrdila, z nikomer se ne bomo prepirali. V moči župnika
je samo, da ne začne svete maše, dokler vsi, ki so v cerkvi niso po pravilih.
Olajšajte sebi in drugim življenje s tem, da boste to, kar se mora, naredili z
veseljem. Preživeli smo že zaprte cerkve, maše z omejitvijo števila, telefonske
številke, zdaj je to…. Kdo ve, kaj nas še čaka.
PREBOLELOST: Prebolelost bolezni covida-19 izkazujemo z dokazilom o
pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od
180 dni.
CEPLJENJE: Potrdilo o cepljenju je lahko izpolnjena pripravljena kartica
proizvajalca ali cepilnega mesta, vpis v Knjižico o cepljenju ali izdano
potrdilo o opravljenem cepljenju. Imetniki digitalne identitete lahko potrdilo
pridobijo tudi na spletnem mestu zVem.
TESTIRANJE: Negativen rezultat testa HAG ne sme biti starejši od 48 ur,
rezultat PCR testa pa ne starejši od 72 ur. Samotestiranje ne velja.

Otroci do 15 leta ne potrebujejo potrdil. Hvala vam, da z odgovornim načinom
življenja, s spoštovanjem vladnih odlokov za zajezitev širjenja okužb in bolezni in
z upoštevanjem določil naših škofov za varovanje in ohranjanje zdravja, izražate
ljubezen in spoštovanje do sebe in bližnjega.
Duhovno, duševno in telesno zdravje so darovi, ki so nam izročeni. Skrb za vse
oblike zdravja pa naše stalno prizadevanje in odgovornost, ki nam je zaupana..
Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, v
katerem je določila pogoje za izvajanje verske dejavnosti. Trenutno veljavna pravila
najdete na spletni strani: http://www.katoliska-cerkev.si/ . Zunaj cerkve niso potrebne
maske, če držimo razdaljo meter in pol. Zaščitne maske niso obvezne ( se pa priporočajo,
če so jih sposobni nositi) za otroke do 5. leta starosti. Svete maše v Kortah in v Izoli imajo
možnost zunanjega ozvočenja. Če bi želeli biti pri sveti maši zunaj, je dovolj, da opozorite
duhovnika ali nekoga, ki bo vklopil zunanje ozvočenje.
Še naprej bomo delili sveto obhajilo po klopeh. Kdor želi prejeti sveto obhajilo naj vstane ali da
primerni znak. Miloščino izročite v nabiralnike ali nakažite na TRR župnije. Tudi miloščina je
znamenje sodaritve svete maše.

Zahvala dosedanjim članom ŽPS in ŽGS Korte in Izola za vaše delo v preteklem mandatu
Dobro velikokrat ostane pred očmi mnogih skrito. A vaše požrtvovalno delo, ki ste ga
opravili v zadnjih šestih letih, ni ostalo neopaženo. Zaradi vašega darovanja, zaradi vašega
dejavnega odgovora na Božje povabilo, je naša župnija drugačna, lepša, bogatejša. Sem se
počutil podprtega pri delu in izražam svojo iskreno zahvalo za vse vaše skrbi, napore,
prizadevanja, pogovore, skrite molitve in prosti čas, ki ste jih darovali za skupno dobro
naših župnij.
Vaš mandat bi se moral zaključiti marca 2020. Pa se je zaradi covida podaljšal. V
prihodnjih 14. dneh bomo zbirali nov Župnijski pastoralni svet in Župnijski gospodarski
svet. Glasovnico dobite v cerkvah
Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, IZOLA: nabiralnik, osebno župniku ali na
TRR: SI56 1010 0003 7271 372. Kar se nabere v nabiralnikih v cerkvi, pri lučkah in pri
lurški Mariji je miloščina tistega tedna za potrebe župnije. 26. 9. je miloščina za semenišče.
Drugi nabiralniki v cerkvi svetega Mavra so namenski: za misijone, za Karitas in za tisk.
Župnija Korte, TRR: SI56 0432 100 0 3185 503. Korte 73, 6310 Izola
Dar za sveto mašo se izroči osebno lahko tudi Luku ali Matjažu ali pa nakaže na župnikov
osebni račun: SI56 1970 0500 9919 483; Janez Kobal, Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola. Tudi za
svete maše, ki ste jih naročili v Izoli/Kortah in jih mašujejo po vaših namenih Luka, ali kdo
drug. Hvala za vaše darove in predvsem da molite za vaše duhovnike.
Svetilnik izdaja Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, tel. 059 963 550 in 031 318 814 (župnik Janez)

zupnija.izola@rkc.si .

(s. uršulinke: 05/ 641 40 73). Odgovarja Janez Kobal, župnik, Izola. 500 izvodov. Dobite
nas na internetu: http://zupnija-izola.rkc.si : Iz Izole upravljamo tudi župnijo Korte.

POD ČRTO: Ena iz časa socializma. Manjše potniško letalo leti nekje nad Evropo in začne izgubljati višino. Pilot
ugotovi, da so preobteženi. Takoj vstane Francoz. Zavpije »za slavo Francije« in se vrže iz aviona. Letalo se
malce umiri, toda čez nekaj časa se problem spet pojavi. Tedaj vstane Nemec, zavpije »za slavo Nemčije« in
skoči iz letala. Žal se situacija še enkrat ponovi. Tedaj pilot pogleda Jugoslovana in mu reče:
»Kaj se ne bi še ti žrtvoval za slavo Jugoslavije?«
»Ma j*** se meni za Jugoslavijo!« mu le ta odvrne.
»Potem ti pa prepovedujem, da se vržeš dol!« mu mirno odvrne pilot.
»Jaz sem svoboden, nobeden ne bo meni ukazoval!« zavpije Jugoslovan in se vrže iz letala.

